
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwronka - l-eszczYnY

ZARZADZENIE Nr 205/20

Burmistrza Gmi ny i Miasta Gzenrionka-Leszczyny
zdnialT czen ca 2020 r.

w sprawie zmiany Zespolu wyborczego powolanego w dniu 5 czervtca 202O
roku w celu organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny wybor6w Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarzqdzonych na dziei 28 czewtca 2020 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. 22020 r. poz.713) w zwiqzku z art. 156 $ 1 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z p62n.zm.),

postanawiam:

sl
Zmienid sklad Zespotu wyborczego powolanego 5 czerwca 2020 roku w celu

organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
wybor6w Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzqdzonych na dzief 28 czetwca

2020 roku i powola6 go w nastqpujqcym skladzie:
- Dom2ol Justyna
- Plizga Miroslawa
- Bartoszek Malgozata
- Czyrnek Ewa
- Dara Gra2yna
- Falkiewicz Ewelina
- Gralak Aneta
- Grzybek Joanna
- G6recki Wojciech
- Jazgar lrena
- Karwot Katazyna
- Kostelecki Tomasz
- Ku6ka Alina
- Macha Aleksandra
- Slowik Marcin

s2

W przypadku nieobecnosci kt6regokohrviek czlonka Zespolu zastQpstwo wyznaczy
bezposredni pzelo2ony tej osoby.

s3

Szczeg6lowy podzial zadai Zespolu okre6lony zostal w zalqczniku do niniejszego
zarzqdzenia.



s4

Zespol zostaje rozuiqzany po wykonaniu zadafi okreSlonych w zaQczniku, o kt6rym
mowa w $ 3.

s5

Zaz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Podzial zadafi Zespolu wyborczego

Zadanie:

1. Kierowanie caloksztaltem prac organizacyjnych
ntiqzanych z wyborami

2. Pzygotowanie um6w zlecei dotyczqcych wybor6w za
wyjqtkiem um6w zawieranych z operatorami obslugi
informatycznej wybor6w

3. Wnioskowanie otaz nadz6r nad przyznawaniem 
1

i przygotowaniem dodatk6w specjalnych oraz nagr6d dlal
pracownik6w Uzqdu w zwiqzku z wykonyraniem przez
nich zadafi zwiqzanych z wyborami

4. Wsp6lpraca z Miroslawq Plizgq w zakresie przygotowania
zazqdzefi, a tak2e obwieszczei oraz innych dokument6w
zwiqzanych z wyborami,

5. Wsp6lpraca z Miroslawq Plizgq w zakresie przygotowania
umowy najmu na lokal wyborczy w obwodzie glosowania
nr5

6. Wspolpraca z Policjq i Stra2q Miejskq w zakresie min.
zabezpieczenia kart do glosowania, ich dostarczenia
do obwodowych komisji wyborczych, pzy transporcie
protokol6w z glosowania otaz innych material6w
wyborczych

7. Ustalenie os6b - przedstawicieli wyznaczonych do ochrony
lokali OKW w czasie Wzen'lqy w glosowaniu, spowodowanej
nadzwyczajnymi wydarzeniami oraz pzygotowanie w tym
zakresie odpowiednich dokument6w

8. Kontrola merytoryczna dowod6w ksiggowych zwiqzanych
z wyborami

9. Nadz6r prawny w zakresie realizacji zadari wyborczych

1. Wsp6lpraca z Justynq Dom2ol w zakresie
przygotowywania zarzqdzeh, obwieszczefi, plakat6w
wyborczych, innych dokument6w antiqzanych
z wyborami oraz podawanie ich do publicznej wiadomoSci,
a takze w zakresie pzygotowania umowy najmu lokalu dla
OKW nr 5

2. \,Vykonywanie w ramach obslugi urzgdnika wyborczego
czynno6ci okreSlonych we wlaSciwej uchwale Pafistwowej

Justyna Dom2ol

Miroslawa Plizga
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ZatEcznik do ZatzEdzenia
Nr 205/20 Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 17 czerutc.a 2O2O t.

Wykonawca:



Komisji Wyborczej w sprawie sposobu powolania
obwodowych komisji wyborczych oraz innych przepisach

3. Wsp6lpraca z uzqdnikiem wyborczym oraz Justynq
Dom2ol w pzekazaniu przewodniczqcym obwodowych
komisji material6w i dokumentacji do wybor6w oraz
pzygotowanie i przekazanie dokument6w obwodowym
komisjom wyborczym - w wymaganych prawem iloSci,
w zakresie w jakim zadania te zostaly przekazane do
realizaqi pzez bu rm istrza

4. Ustalenie wszelkich potrzebnych do pE eprowadzenia
wybor6w material6w itp. oraz przekazywanie tych danych
i informacji Pani Kazimierze Gorzawskiej, celem
zorganizowania i dokonania ich zakupu

5. Nadz6r na wla6ciwym przygotowaniem i wyposa2eniem
lokali wyborczych w tym urn do lokali

6. Odbi6r kart do glosowania, skladowanie i zabezpieczenie
ich w pomieszczeniach Stra2y Miejskiej

7. Przygotowanie, wykonanie i aktualizacja spis6w wyborc6w

1. Odbi6r dokumentacji finansowej od pzewodniczqcych oraz
czlonk6w obwodowych komisji wyborczych (rozliczenia
przelazd6w, delegacji, potwierdzei udzialu w pracach
komisji celem wyplaty diety)

2. Nadz6r nad prowadzeniem spraw finansowych i rozliczefi
zuiqzanych z przeprowadzeniem wybor6w

3. Kontrola rachunkowa dokument6w

Ewelina Falkiewicz

1. Opracowanie planu finansowego na podstawie informacji
w sprawie pzyznanel kwoty dotacji

2. Odbi6r dokumentacji finansowej od pzewodniczqcych
oaz czlonk6w obwodowych komisji wyborczych
(rozliczenia pzejazd6w, delegacji, potwierdzei udzialu
w pracach komisji celem wyplaty diety)

3. Potwierdzenie zgodnosci z planem finansowym danych
zawartych w dokumentach finansowych zwiqzanych
z wyborami (podpis dysponenta 6rodk6w)

4. Przygotowanie rozliczeh z Krajowym Biurem Vlrlborczym

Malgozata Bartoszek

1 . Realizacja zadai a *i4zanych z naliczaniem i ewidencjq
wynagrodzef oraz z wyplalq nale2noSci z um6w zlecefi
dotyczqcych wybor6w

2. Pzygotowanie wyplaty diet oraz spozqdzanie informacji
PIT -R

3. Spozqdzanie informacji o wyplaconych podatnikowi
kwotach z tytulu pelnienia obowiqzk6w spolecznych
iobywatelskich.

Gra2yna Dara



4. Realizacja wydatk6w (przygotowywanie i

przelew6w, pzygotowanie asygnat)
z wyborami

dokonywanie
zwi4zanych

1. Realizacja zadah zl'ttiqzanych z naliczaniem i ewidencjq
wynagrodzeri oaz z 'uqiplatq nale2nosci z um6w zlecei
dotyczqcych wybor6w

2. Pzygotowanie wyplaty diet
3. Realizacja wydatk6w (przygotowywanie pzelew6w,

przygotowanie asygnat) zwiqzanych z wyborami
4. Spozqdzanie sprawozdai bud2etowych dotyczqcych

pzeprowadzonych wybor6w

1 . Przygotowanie projekt6w um6w zlecei dla operator6w
obslugi informatycznej wybor6w

2. Wykonywanie zadafi koordynatora gminnego i wspolpraca
z czlonkiem miejskiego zespolu informatycznego
Tomaszem Kosteleckim

3. Przewodniczenie miejskiemu zespolowi informagcznemu
4. Wsp6lpraca z operatorami obwodowych komisji

wyborczych oraz ich szkolenie we wspolpracy z Tomaszem
Kosteleckim

5. Ustalanie w szczeg6lno6ci: potrzebnych formulazy
protokol6w glosowania oraz innych dokument6w
zuiqzanych z wyborami, kopert, protokol6w glosowania
oraz do raportu ostze2efi i no6nik6w, ustalanie ich iloSci
oraz pzygotowanie i przekazanie obwodowym komisjom
wyborczym.

6. Drukowanie w szczeg6lnoSci formulazy protokol6w
glosowania oraz innych dokument6w zwiqzanych
z wyborami, kopert do protokol6w glosowania oraz do
raportu ostzezei i no6nik6w oraz ustalanie ich iloSci - we
we wspolpracy z Miroslawq Plizgq

Wojciech G6recki

1 . Pzygotowanie pod wzglqdem informatycznym oraz
drukowanie obwieszczeri, zawiadomieri, ogloszeri,
formularzy protokol6w glosowania otaz innych
dokument6w, kopert do protokol6w glosowania oraz do
raportu ostze2ei i noSnik6w

2. \Arlkonywanie zadari czlonka miejskiego zespolu
informatycznego i wspolpraca z koordynatorem gminnym
Wojciechem G6reckim

3. Pzewodniczenie miejskiemu zespolowi informatycznemu
4. Pzygotowanie spzgtu informatycznego potzebnego

do obslugi informatycznej wybor6w
5. Wsp6lpraca z operatorami obwodowych komisji

wyborczych

Tomasz Kostelecki

Ewa Czyrnek



Aneta Gralak
Joanna Gzybek
lrena Jazgar

Tomasz Kostelecki
Aleksandra Macha

1. Wsp6lpraca z Miroslawq Plizgq, wlaScicielami i zarzqdcami
oraz opiekunami lokali, w kt6rych mieszczq siq siedziby
obwodowych komisji wyborczych w zakresie vryposa2enia
i urzqdzenia tych lokali.

2. Zakup material6w i wyposa2enia celem przeprowadzenia
wybor6w, po upzednim zlo2eniu zapotzebowania pzez
M iroslawg Plizga

3. Zabezpieczenie w urzedzie sprawno5ci i obslugi
kserokopiarek, faksu, innych urzqdzei (za wyjqtkiem
spzetu informatycznego) i dzialalno6ci, organizacja
pogotowia technicznego, zapewnienie lqczno6ci
telefonicznej itp.

Katarzyna Karwot

'l . Koordynacja transportu (przywozu i odwozu) czlonk6w
obwodowych komisji wyborczych do Uzqdu Gminy
i Miasta Czerwionka-Le szczyny po ustaleniu wynik6w
glosowania w obwodzie

2. Pomoc w pzygotowaniu material6w dla obwodowych
komisji wyborczych

3. Przygotowanie zabezpieczenia lokali obwodowych komisji
wyborczych w dodatkowe zasilanie itp. w przypadkach
losowych

KuSka Alina

Marcin Slowik

1 . Pelnienie dy2ur6w zgodnie z harmonogramem
opracowanym wedlug potrzeb

2. Wykonywanie innych zadah okreSlonych pzez kierujqcego
caloksztaltem prac organizacyjnych zwiqzanych
z wyborami

wszyscy czlonkowie
Zespolu

fl

6. Przygotowywanie, wykonywanie i aktualizacja spis6w
wyborc6w

1. Przygotowywanie, wykonanie i aktualizacja spis6w
wyborc6w
2. Wykonywanie innych zadari okreSlonych przez kierujqcego
caloksztaltem prac organizacyjnych zwiqzanych
z wyborami

1. Spozqdzanie akt6w pelnomocnictwa
2. Vllkonywanie innych zadafi okre6lonych pzez kierujqcego

caloksztaltem prac organizacyjnych zwiqzanych
z wyborami
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